
REGULAMIN
GMINNEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY STRAWCZYN

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Turnieju jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. 

Kontakt z organizatorem: tel. 41 333 57 99 lub 691 343 409 (Bogdan Woźniak).
2. Celem turnieju jest popularyzacja aktywnego trybu życia oraz podnoszenie umiejętności 

piłkarskich i popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
3. Turniej rozegrany zostanie w dniach 10 i 11 lutego 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu 

Placówek Oświatowych w Strawczynie. Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi o godz. 10:00.
4. Organizator nie zapewnia transportu.
5. W Turnieju mogą uczestniczyć drużyny z terenu gminy Strawczyn oraz gmin ościennych.
6. Warunkiem przystąpienia zawodnika do Turnieju jest pisemna deklaracja, że zawodnik nie 

będzie domagał się od Organizatora odszkodowania w przypadku doznania kontuzji.
7.  Drużyny mogą zgłaszać się do Turnieju do 8 lutego 2018 r. (czwartek) w kasie pływalni 

OLIMPIC w Strawczynku osobiście lub telefonicznie (41 333 57 97) oraz u Bogdana 
Woźniaka (tel. 691 343 409).

8. Losowanie drużyn odbędzie się w pomieszczeniach pod trybunami stadionu OLIMPIC
w Strawczynku 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 18:00.

9. Nagrodami w Turnieju są puchary i dyplomy.

REGULAMIN ROZGRYWEK:
1. System prowadzenia rozgrywek (każdy z każdym lub podział na grupy) uzależniony jest

od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przed losowaniem drużyn.
2. Drużyna może liczyć max. 7 zawodników.
3. Bezpośrednio w meczu uczestniczy 4 zawodników (3 w polu + bramkarz).
4. Mecz trwa 2 x 5 min. (z 1-minutową przerwą).
5. Za niesportowe zachowanie się zawodnika sędzia ma prawo wykluczyć go z gry

na 2 lub 5min.
6. Piłka odbita od sufitu skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej.
7. Dotknięcie piłką ściany za bramka skutkuje rzutem rożnym dla drużyny przeciwnej.
8. Przytrzymywanie się za drabinki w czasie walki o piłkę karane będzie przez sędziego 

rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej.
9. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 m od bramki.
10. Odległość zawodników od piłki podczas rzutu wolnego i rożnego musi wynosić min. 3 m.
11. Punktacja:

a) za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt.,
b) za remis drużyna otrzymuje 1 pkt.

12. O kolejności miejsc w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej 
liczby punktów przez dwie drużyny o kolejności zajętego miejsca decyduje:
a) wynik bezpośredniego spotkania,
b) różnica strzelonych i straconych bramek w bezpośrednim spotkaniu,
c) różnica strzelonych i straconych bramek w całym turnieju,
d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.

13. Biorąc udział w Turnieju uczestnik akceptuje jego regulamin.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć z Turnieju oraz wizerunków 

Zawodników w materiałach promocyjnych SCKiS.


